
 1 

Oponentní posudek bakalářské práce Ivany Žížalové „Hlavní formy reliéfu Marsu a 

jejich význam pro sledování dynamiky a vývoje jeho povrchu“ 

 

    Předložená bakalářská práce ve studijním oboru Geografie a kartografie na PřF UK v Praze 

má 54 stran, včetně 25 obrázků a 4 stran seznamu literatury, připojeny jsou 2 dokumentační 

přílohy. Je výsledkem studia vybrané odborné a populárně naučné literatury a jejího 

tématického zpracování, zaměřeného na současné poznatky o povrchových tvarech planety 

Mars. Autorka práce Ivana Žížalová se zadaným úkolem zabývala systematicky a velmi 

uspokojivě vystihla hlavní charakteristiky typů reliéfu Marsu. Struktura, výkladové pojetí a 

grafická dokumentace hodnocené bakalářské práce jsou celkově velmi dobře zpracovány. Lze 

ocenit nesporně zdařilé zvládnutí výběru a sumarizace dostupných údajů do systematicky 

pojatého textu a také snahu o „geograficky“ komplexní přístup ke zvolenému a poměrně 

obtížnému bakalářskému tématu. Poznamenejme, že observační a interpretační soubory údajů 

o přírodním prostředí Marsu v posledních letech velmi rychle rostou, a to zejména zásluhou 

úspěchů rozsáhlých výzkumných projektů zaměřených na Sluneční soustavu nebo přímo na 

tuto planetu terestrického typu.  

    Bakalářská práce o povrchu Marsu byla Ivaně Žížalové zadána v období zimního 

slunovratu 2015 a byla dokončována již v jarních měsících 2016. Příznivci astrologie by 

mohli žehrat, že sám Mars autorce v té době příliš nepomáhal – odpočíval sice pohodlně 

téměř v rovině ekliptiky (a nedaleko se vyskytoval Saturn), putoval však převážně 

souhvězdím komplikovaného Štíra a 22. května byl dokonce v opozici. Oponent má ovšem 

(většinou) podstatně jednodušší úlohu než vyznavači „hvězdopraveckých“ mýtů a proto mohu 

pouze racionálně konstatovat, že se toto bakalářské dílo zdařilo a zadané cíle práce byly 

splněny. Dále pak v oponentním posudku uvádím hlavní kritické poznámky, připomínky a 

upozornění k jednotlivým oddílům hodnocené práce. 

    Kapitola 1 „Úvod a cíle práce“ (polovina str. 8) téměř neexistuje, protože 11 romanticky 

laděných řádků a 4 řádky stručného popisu cíle studie lze akceptovat pouze jako (nadějný) 

úvod k odbornému úvodu. Mnohem více se o tématu a cílech bakalářské práce dočteme 

(pouze) na předcházejících stranách, tedy v Zadání bakalářské práce, Abstraktu, Obsahu a 

Seznamu obrázků ….   

    Kapitola 2 „Základní informace o Marsu“ (str. 9 – 14) je velmi stručným a populárně 

naučným pojednáním o vybraných rysech přírodního prostředí této planety a o dosavadní 

historii jejího průzkumu pomocí umělých družic a přistávacích modulů. Hlavní výpovědní 
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hodnotu mají z odborného hlediska tabulky č. 1 a 2, které jsou převzaty z veřejně přístupných 

databází NASA. 

    Kapitola 3 „Formy reliéfu Marsu“ (str. 15 – 45) je odborným těžištěm této rešeršní práce. 

Její přehledně uspořádané texty jsou vhodně propojeny s grafickou a tabelární dokumentací 

(obrázky 2 – 25 a tabulka 3). Tato kapitola se důsledně zabývá problematikou hlavního resp. 

zadaného tématu studie, a to popisem endogenních tvarů (vulkanický a tektonický reliéf) a 

exogenních tvarů (impaktní, fluviální, marinní, limnický, periglaciální, glaciální a eolický 

reliéf) povrchu Marsu. Autorkou často používaný výraz „formy“ (zřejmě podle slova 

„landforms“) je terminologicky velmi sporný, což však neovlivňuje věcnou podstatu popisu 

příslušných morfologických procesů a jevů. Ve 3. kapitole bakalářské práce se plně uplatnil 

odborný zájem autorky o poznávání přírodního prostředí Marsu a solidní rozsah jejích dosud 

získaných znalostí o zvoleném tématu. Texty jsou většinou dobře formulovány, nepřesnosti se 

téměř systematicky vyskytují u velmi četných složitějších vět a v odstavcích, které jsou 

(pravděpodobně) přímým překladem z angličtiny. Ke 3. kapitole připojuji níže několik 

věcných poznámek.  

Str. 15 / poslední odstavec: jedná se o „nulovou“ hladinovou plochu tíhového (nikoliv pouze 

gravitačního) potenciálu. Pozor na často opomíjený rozdílný význam resp. překlad termínů 

„gravitation“ a „gravity“ v češtině.  

Str. 17 / střed: chybně je uvedeno „…. bombardování impaktními krátery ….“, jedná se o 

dopady impaktorů. 

Str. 18 / nahoře: „zasahovaly“ ?! (nesprávná formulace dvou úvodních vět kapitoly). 

Str. 18 / dole: „…. začala soustředit“ ?! 

Str. 19 / střed: jedná se o petrografickou podobnost. 

Str. 22 / 1. odstavec: zbytečně (populárně zaměřený) komplikovaný výklad; obr. 5 je bez 

dalších vysvětlivek dokumentačně nesrozumitelný. 

Str. 25 / 3. věta: doplnit „Impaktní kráter ….“ 

Str. 27 a 28: víte proč v impaktním kráteru často vzniká „středový (resp. centrální) pahorek 

a/nebo středový prstenec“ ? V příslušném textu práce toto vysvětlení chybí. 

Str. 29 / dole: „…. rozčeřená koryta“ ?! 

Str. 34 až 36: chybí podrobnější sdělení o délce trvání možné existence moří (oceánu) a jezer 

na Marsu. Uvedený Noachian byl totiž zároveň obdobím s velmi četnými impaktními 

událostmi a rozsáhlou vulkanickou činností na této planetě. 

Str. 40 a 41: jsou v odborné literatuře uváděny a diskutovány fraktální charakteristiky 

polygonálních struktur na Marsu ? 
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Str. 45: postrádám shrnující subkapitolu (např. 3.2.6) o typech recentních zvětrávacích 

procesů na povrchu Marsu, které jsou v práci na různých místech pouze zmiňovány. Jedná se 

totiž o podstatné exogenní (fyzikální a chemické) procesy, které intenzivně působí na celém 

povrchu této planety.  

    Kapitola 4 „Diskuze“ je založena na porovnávání endogenních a exogenních tvarů Marsu a 

Země. Tento přístup k diskuzi o povrchu Marsu je sice tradičně atraktivní, avšak vzhledem 

ke kvalitativně velmi rozdílné úrovni znalostí o vývoji i morfologických typech povrchu obou 

planet poněkud spekulativní. Uváděné charakteristiky vybraných forem povrchu Marsu jsou 

však interpretovány (na úrovni současných poznatků) názorně a většinou výstižně.    

    Pozoruhodných zjištění o charakteru a vývoji povrchu Marsu je v současné odborné 

literatuře k výběru poměrně mnoho, takže autorka této rešeršní studie nemohla registrovat a 

excerpovat všechny aktuální publikace. Ve vztahu k hlavnímu tématu předložené studie bych 

si (z ve studii neuváděných resp. necitovaných prací) pro osvěžení i z katastroficky 

„pozemských“ důvodů vybral analýzu slapových a dalších fyzikálních sil, které působí na 

Phobos. Tento měsíc Marsu se pravděpodobně v následujících 20 – 40 milionech let při 

postupném přibližování ke „své“ planetě rozpadne (Black, Mittal, Nature Geoscience, 8, 913 

– 917, 2015) a některé jeho části dopadnou jako impaktory na povrch Marsu. Zároveň většina 

fragmentů měsíce Phobos vytvoří nový planetární prstenec, který bude (pravděpodobně) 

jediný ve vnitřní části Sluneční soustavy.     

    Kapitola 5 „Závěr“ není zdařile zpracována. Úvodní odstavec je celkem správně zaměřen, 

autorka však měla (např. pomocí citací) uvést, že to co „bylo zjištěno“ je pouze potvrzením 

dobře známých údajů a názorů z původní odborné literatury. Sdělení ve 2. a 3. odstavci 

závěru měla být zařazena již v kap. 1. Hlavní závěry vyplývající z řešeného tématu (ve vztahu 

k cílům práce) a jejich význam pro výzkum vývoje povrchu Marsu v kap. 5 chybí.  

    Kapitola 6 „Zdroje“ (bylo by lépe použít obvyklé označení Literatura nebo Seznam použité 

resp. citované literatury) je odborně i edičně zpracována uspokojivě. V zahraniční odborné 

literatuře je ovšem k dispozici řada dalších prací, ze kterých lze čerpat aktuální poznatky o 

povrchu Marsu, včetně atraktivní grafické dokumentace. Používat u bibliografických záznamů 

v angličtině zkratku „a kol.“ je nesprávné. U záznamů internetových zdrojů se vyskytují časté 

technické chyby, a to díky jejich celkovému zarovnání do bloku. Připomínám také, že v září 

2006 byla na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze úspěšně obhájena 

bakalářská práce „Přírodní prostředí planety Mars“ (autorka Aneta Daňhelková), která není 

v seznamu literatury, ani v textu hodnocené bakalářské práce zmíněna.  
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    Abstrakt je formulován poměrně výstižně, upozorňuji však na občasný nesoulad mezi jeho 

českou a anglickou verzí. Na příklad výraz „kreativní rešerše“ nelze v překladu povýšit na 

„creative research“, „působení“ (procesů) vyjádřit v daném oboru významově odlišným 

výrazem „impact“ a rešeršní konstatování určitých souvislostí lze stěží označit jako „…. 

analogy was discovered ….“. Zdůraznění popularizace tématu v poslední větě abstraktu není 

v souladu se zadáním náplně a cílů bakalářské práce. K celé práci také poznamenávám, že  

téměř všechny vysvětlující texty k 25 obrázkům, 3 tabulkám, 1 grafu a 2 mapovým přílohám 

jsou příliš stručné. Navíc je podle mého názoru v názvu práce fyzikální termín „dynamika“ 

použit v nesprávném kontextu resp. významu, protože autorka se v (cituji) „kreativně 

rešeršní“ studii zabývá pouze poznatky o sledování (rozsahu, intenzity, ….) změn 

povrchových tvarů Marsu. 

 

    Závěr oponentního posudku: Stanovené cíle bakalářské práce Ivany Žížalové „Hlavní 

formy reliéfu Marsu a jejich význam pro sledování dynamiky a vývoje jeho povrchu“ byly 

splněny a podle kvality její ústní presentace a diskuze v průběhu obhajoby navrhuji celkové 

hodnocení stupněm velmi dobře nebo dobře. 

 

                                                                                 Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 

 

Praha, 8. srpna 2016 


